ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 zwanej dalej Pzp), zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr
ZP.271.02.2015 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do
usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający.
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Nazwa zamówienia:
„Dowozy szkolne do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pyzdry w roku szkolnym
2015/2016”
Uzasadnienie
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o
dokonaniu nieprawidłowego sporządzenia formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. Ww. formularz nie zawierał rubryki dla drugiego kryterium oceny oferty jakim jest
termin płatności faktury. Wskazany opis jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie
prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty ponieważ niemożliwe było dokonanie faktycznej
oceny ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Brak wprowadzenia w formularzu ofertowy zapisu odnośnie terminu płatności
faktury miał wpływ na wynik postępowania, wprowadzając konieczność odrzucenia ofert. W
takim przypadku Zamawiający może rozważać unieważnienie postępowania tak jak to wynika z
przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ponieważ wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po
upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału
wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. Brak w formularzu ofertowym
odpowiedniej rubryki miał wpływ na wynik postepowania ponieważ Wykonawca nie mógł bez
ingerencji w treść formularza dokonać wpisu terminu płatności faktury, który stanowi jeden z
elementów oferty podlegający ocenie wg. wyznaczonych przez Zamawiającego kryterium.
Ponadto Zamawiający informuje, że zaniechał dalszych czynności oceny ofert, gdyż w
przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

